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)محمد ماهر( الشيخ أحمد الفهد يشهد توقيع د.فاضل صفر على عقد طريق اجلهراء   درع تذكارية للشيخ أحمد الفهد

جانب من اجتماع احتاد التعاونيات وممثلي اجلمعيات

الشيخ أحمد الفهد متحدثا للصحافيني

الفهد حضر توقيع عقد طريق الجهراء بـ 265 مليون دينار: 
الممارسة السياسية تمضي في طريقها والتنمية في طريق مواٍز

دانيا شومان
أك���د نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد ان استجواب وزير اإلعالم حق دستوري وعلينا ان نحترمه، 
متمنيا ان نحرص عندما تكون الدولة في اختناق سياسي واستخدام 
شرعي لألدوات الدستورية على أال يطغى على البالد بشكل عام، بل 
تسير التنمية في طريقها واملمارسة السياسية في طريقها وان يكون 
العمل التنموي بعيدا عن العمل السياسي حتى نستطيع ان نحقق 
اخلطة التنموية، وشدد على انه سيتم التعامل مع االستجواب ضمن 
إطاره الدس���توري وفي الوقت نفسه ال نبخس الوقت ألداء الواجب 

التنفيذي جتاه املسؤوليات.
وقال الفهد ف���ي تصريح للصحافيني عل���ى هامش حفل توقيع 
عقد إنش���اء وإجناز طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري 
مياه أمطار وخدمات أخرى لشارع اجلهراء صباح امس مبقر وزارة 
األشغال العامة انه ومن خالل آخر جلسة ملجلس الوزراء فان وزير 

اإلعالم مستعد ومدعوم من قبل مجلس الوزراء.
وعبر الفهد عن س���عادته بحضوره حفل توقيع املش���روع الذي 
يعتبر احد املش���اريع احليوية في خطتنا اخلمسية وأحد املشاريع 
االس���تراتيجية لدعم اخلطة اخلمس���ية، وقال: اليوم نشاهد بشكل 
كبير ودؤوب االخوة في وزارة األش���غال يقومون بطرح املشاريع 
في الوقت الزمني احملدد بل بالعكس قد سبقنا وقتنا الزمني ونحن 
حتى اآلن لم نبدأ بالسنة املالية القادمة وهذا ان دل على شيء فإمنا 
يدل على م���دى اجلدية واحلرص على التطبي���ق احلقيقي للخطة 
اخلمس���ية وبرنامج عمل احلكومة، الفتا الى ان املشروع يعتبر من 
املشاريع احليوية ألنه سيساعد على استكمال منظومة الطرق في 

الكويت وأيضا في معاجلة مشكلة املرور.

جابر االحمد ومدينة الشيخ سعد 
ومدينة الش���يخ صباح ومدينة 
غرب الصليبخات، باالضافة الى 
بداية انطالق مفهوم املشاركة مع 
القطاع اخلاص من خالل طرح 
التكاليف ومن  بيوت منخفضة 
بعدها مباش���رة مدينة اخليران 
وهي بحد ذاتها بها 38 الف وحدة 

سكنية.
ولفت ال���ى ان قضية بيوت 
التركيب مت االهتمام بها من قبل 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
واالخوة الوزراء ومت اتخاذ قرار 
أولي بها من خالل دعم أصحاب 
هذه البي���وت من خالل منح 10 
آالف دينار لكل صاحب بيت من 
بيوت التركيب بواقع 5 آالف من 
بنك التس���ليف و5 آالف من خالل منحة حتى يتيسر أمره في إعادة 
صيانة البيت، الفت���ا الى انه مت طرح اكثر من مقترح وهو موجود 

في مجلس األمة حتى يأخذ أفضل التوصيات.
من جهته، قال وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان هذا املشروع سيكون بقيمة 265 مليون دينار ومدة 
العقد 1825 يوما، الفتا الى ان اعمال العقد تش���مل الطرق الرئيسية 
املؤقتة وأعمال الصرف الصحي ومياه األمطار، باالضافة الى اعمال 
التقاطعات وأعمال الكهرباء وإنارة الشوارع، كذلك اإلشارات الضوئية 
واإلرش���ادية وعالمات املرور وأعمال معدنية من حواجز وأس���وار 

الفهد: هناك 650 كيلو  وزاد 
جدي���دة مطل���وب ان تنفذ في 
الكوي���ت خالل الس���نوات ال� 5 
املقبلة، وهناك نية في التحول 
الى الهيئة العام���ة للنقل وهي 
املس���ؤولة عن الطرق واملوانئ 
واملنافذ حتى تكون هي منظومة 
مستكملة وهي اجلزء األساسي 
ألي عملية تنموية فإذا لم حتدد او 
توسع او تطور او جتدد منافذك 
ووس���ائل طرقك فلن جتدي اي 
خطة في مثل ه���ذه الصعوبة، 
معبرا عن سعادته بقيام األشغال 
بتوقيع اتفاقية توس���يع مطار 
الكويت، منذ ايام وهذا يدخل من 

ضمن مفهوم هيئة النقل.
ان���ه س���عيد بتوقيع  وذكر 

الفلس���فة اجلديدة في آلية الطرق وهي الط���رق املعلقة حتى يقلل 
االزدحام وتختصر املس���افات، الفتا الى ان ميناء بوبيان في مرحلة 
النقاش الفني وهذا يعني اضافة مساحات جديدة وآليات الستيعاب 
اي استيراد او تصدير للكويت في املرحلة املقبلة وإلحياء املنطقة 
الش���مالية التي تعتبر منطقة تطور ونوليه���ا اهتماما كبيرا ألنها 

ستكون من خالل مدينة احلرير وبوبيان.
وأشار الى ان اإلسكان ومن خالل اخلطة مطلوب ان حتقق 48 ألف 
وحدة سكنية في خالل 5 سنوات وهناك اكثر من عقد سيتم توقيعه 
في شهر ابريل املقبل الستكمال 4 مدن سكنية جديدة وهي مدن الشيخ 

وأعمال التنسيق اخلارجي والزراعة والري.
وبني ان الهدف من هذا املشروع هو ان نكون متحوطني بالتوسع 
لفك اي اختناقات مرورية قد تظهر مستقبال بسبب الكثافة السكانية، 
متمنيا ان تلتزم الشركة مبدة العقد. وأشار صفر الى ان الدائري 
الثامن والطري���ق االقليمي في مرحلة التصميم ونحن ننس���ق 
م���ع القطاع النفطي ألخذ املواصف���ات املطلوبة لكي ال يتعارض 
حرم الطريق وأسلوب تطبيق وتنفيذ الطريق مع خطوط النفط 
املوجودة، الفتا الى وجود اجتماع خالل اسبوعني معهم لكي نذلل 

كل العقبات.
وأفاد بأنه خالل شهرين سيتم توقيع عقد ميناء بوبيان البحري 
وخالل 3 أشهر سيتم فتح مظاريف جسر جابر األحمد، مؤكدا ان 

املشاريع تسير على قدم وساق ضمن اخلطط املوضوعة.
وبني انه قام بجولة مفاجئة على موقع مش���روع مستش���فى 
جابر، وأشار الى انه شاهد خلية نحل للعاملني في املوقع وخالل 
الش���هرين املقبلني سيصل عدد العمال في املوقع الى 2000 عامل 
وفي مرحلة من املراحل سيكون 6 آالف عامل في آن واحد، مشيدا 

بإجراءات السالمة املتخذة من قبل الشركة املنفذة في املوقع.
من جهته، اعتبر الوكيل املساعد لشؤون قطاع هندسة الطرق حسني 
ذياب مشروع طريق اجلهراء احد اكبر العقود من اخلطة التنموية، 
وهو احد املشاريع البارزة في اخلطة، مشيرا الى ان هناك مشاريع 
عديدة في خطة التنمية بعضه���ا حاليا في جلنة املناقصات ومنها 
جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة في اللجنة للتأهيل باالضافة الى 

ان مشروع طريق جمال عبدالناصر في طريقه الى اللجنة.
وذكر ان هناك مش���اريع عديدة مت اجنازها وتصميمها وجتهيز 
وثائقها للطرح خالل هذه السنة ومنها شارع القاهرة وشارع دمشق 

واجلزء الباقي من الدائري اخلامس.

والكبـاري  الطـرق  مـن  كيلومتـرًا   650 تنفيـذ  مطلـوب 
خـال السـنوات الــ 5 المقبلـة وهنـاك نيـة إلنشـاء الهيئـة 
العامـة للنقـل لتكون مسـؤولة عـن الطـرق والموانـئ والمنافذ
صفر: توقيـع عقد مينـاء بوبيـان خال شـهرين وفتح 
مظاريـف جسـر جابر خـال 3 شـهور وموقع مستشـفى 
جابـر سيشـهد وجـود 6 آالف عامـل فـي وقـت واحـد

أكد أن استجواب العبداهلل حق دستوري وهو مستعد ومدعوم من قبل مجلس الوزراء

الدويهيس: التعاونيون اعترضوا على الصوت الواحد 
في االنتخابات و5 أعضاء في مجلس اإلدارة والرقابة والتفتيش

بشرى شعبان
عقد احتاد اجلمعيات التعاوني����ة اجتماعه الثاني مع 
رؤساء وممثلي اجلمعيات التعاونية بهدف بحث تداعيات 
تقدمي مقترح قانون التعاون اجلديد. وشهد االجتماع الذي 
عقد في مقر االحتاد مس����اء امس األول حضور ممثلني عن 
36 جمعية تعاونية حيث مت خالله املوافقة على تش����كيل 
جلنة من ستة عشرة عضوا برئاسة رئيس جمعية خيطان 
التعاونية محمد ناصر اجلبري كما متت تزكية نائب رئيس 
جمعية الصباحية التعاونية هادي جريان اخلرفشي مقررا 
للجنة التي ستعقد اول اجتماع لها مساء األحد املقبل في 

مقر احتاد اجلمعيات التعاونية.
وفي تصريح للصحافيني عقب االجتماع اكد رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.حس����ني الدويهيس ان االحتاد هو 
بيت التعاونيني الذي يحمل همومهم، مشيرا الى ان االحتاد 
رأى ان هن����اك بعض املواد في القانون اجلديد جاءت على 
عكس ما توقعه التعاونيون مما اثار غضبهم، وأولى هذه 
القضية اهتماما كبيرا ودعا الجتماعه األول مع اجلمعيات 
قبل اس����بوعني وتبعه باجتماع ثان ي����وم امس األول مت 
خالله املوافقة على تش����كيل جلنة لبحث التعديالت على 
قان����ون التعاون ورفعها لالحتاد واجلمعيات متهيدا لرفع 
التعديالت الى اللجنة الصحية في مجلس األمة ثم عرضه 
على املجلس الذي سيقرر مترير القانون من عدمه مشيرا 
الى ان اجتماعات اللجنة ستكون في مقر احتاد اجلمعيات 
التعاونية. وذكر الدويهيس ان هناك بعض املواد التي اعترض 
عليها التعاوني����ون ومنها الصوت الواحد في االنتخابات 

وخمسة اعضاء في مجلس اإلدارة بدال من تسعة والرقابة 
والتفتيش على اجلمعيات من قبل الشؤون، مشيرا الى ان 
اغلب مواد القانون تساهم في تأصيل الدميوقراطية بعد 
إلغاء التعيني في مجل����س اإلدارة والكثير من اإليجابيات 
االخرى ومنها تشديد العقوبات على املتجاوزين ورفع سن 

العضو الى 30 عاما وغيرها من املواد االخرى.
ومن جانيه اكد رئيس جمعية خيطان ورئيس اللجنة 
املشكلة لبحث تعديالت قانون التعاون في احتاد اجلمعيات 
محمد ناصر اجلبري ان الهدف من تعديل القانون هو مواكبة 
التطور للحركة التعاونية بعد مضي اكثر من 40 عاما على 
تطبيق القانون احلالي. ودعا اجلبري كافة اعضاء مجلس 
االمة خصوصا اعضاء اللجنة الصحية ملشاركة التعاونيني 
في اجتماعهم بديوانه غدا السبت في منطقة خيطان ملناقشة 
تعديالت قانون التعاون معربا عن تفاؤله باقتناع نواب االمة 
مبطالب التعاونيني ورد قانون التعاون املعدل في معزل 
عن القائمني على احلركة التعاونية. ومن جانبه ادلى نائب 
رئيس جمعية الصباحية التعاونية مقرر اللجنة املشكلة 
لبحث تعديالت قانون التعاون هادي جبريان اخلرفشي 
بتصريح شكر فيه اعضاء اللجنة لتزكيته مقررا لها وكشف 
ان اول اجتماع للجنة سيكون مساء االحد املقبل ملناقشة 
املواد املختلف عليها في القانون مشيرا الى ان جميع االعضاء 
مصرون على ان تكون التعديالت لصالح التعاونيني. واشاد 
اخلرفش����ي ببادرة احتاد اجلمعيات واملتمثلة في لم شمل 
التعاونيني والدعوة لتشكيل جلنة لبحث تعديالت قانون 
التعاون مش����يرا الى ان هذه البادرة حظيت بالتقدير من 

قبل كافة التعاونيني.
اما رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني 
فيؤكد ان هناك تنسيقا بني اللجنة املشكلة لبحث تعديالت 
قانون التعاون بني احتاد اجلمعيات واجلمعيات واللجنة 
الصحية في مجلس األمة مش����يدا ف����ي هذا الصدد ببادرة 
احتاد اجلمعيات للم ش����مل التعاونيني وتنظيم االجتماع 
مبا يحق����ق مطالبات التعاونيني. وأضاف اننا نطالب بأن 
يتم تفعيل القرارات االقتصادي����ة والتجارية في القانون 
اجلديد مشيرا الى انه ال يجب ان نركز تفكيرنا على تعديل 
مواد متعلقة بسن عضو اجلمعية والتصويت وغيرها من 
البنود السطحية ونترك املواد التي تنظم العمل التعاوني 

وحتقق املصلحة للمستهلك واملساهم.
اما رئيس جمعية هدية س����عد السهلي فيشيد بتنظيم 
احتاد اجلمعيات لهذا االجتماع ويؤكد ان التعاونيني بحاجة 
الى توحيد الصفوف من اجل اقرار قانون يضمن احملافظة 
على تطور احلركة التعاونية. واشاد رئيس جمعية الظهر 
التعاوني����ة ناصر العازمي باجتم����اع التعاونيني واحتاد 
اجلمعيات مش����يرا الى ان اآلمال معلقة على اللجنة التي 
مت تشكيلها لبحث تعديالت قانون التعاون. ومن جانبه، 
ق����ال رئيس جمعية الرقة املهندس عبدالهادي احلويلة ان 
اجتماع االحتاد مع اجلمعيات اس����فر عن تش����كيل جلنة 
ستقوم بإجراء التعديالت على القانون ورفعها الى االحتاد 
واجلمعيات واحالتها الى مجلس األمة، مشيرا الى ان الهدف 
هو توحيد آراء التعاونيني وتقدمي كل ما من ش����أنه خدمة 

العمل التعاوني.

االتحاد عقد اجتماعه مع رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية لبحث التعديالت على قانون التعاون وشّكل لجنة من 16 عضوًا

الخليفة يشيد بقرار النائب األول 
بالتمديد للعسكريين الخليجيين والبدون

السابق محمد  النائب  اشاد 
النائب االول  اخلليفة بق���رار 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جاب���ر املبارك 
بتمديد اخلدم���ة ملجموعة من 
العسكريني اخلليجيني والبدون 
حلني بلوغهم السن القانونية.  
وبني اخلليفة انه من خالل 
االتص���ال الهاتفي الذي مت بني 
النائ���ب االول وبيننا بش���أن 
التمديد للعسكريني اخلليجيني 
والبدون خاصة أنهم من خيرة 
الذين خدموا  ضباط الص���ف 

القوات املس���لحة الكويتية بكل وفاء واخالص 
وتفان، فمنهم من كان له ش���رف املش���اركة في 
احلروب العربية ضد الكيان الصهيوني ضمن 
لواء اليرموك وقوة اجلهراء والبعض منهم كان 
لهم شرف الدفاع عن ارض الكويت الطاهرة في 
الغزو العراقي الغاشم في 1990/8/2 ومنهم االسرى 
ومنهم من كانت له املشاركة الفعالة ضمن قوات 

التحالف في حرب التحرير لطرد الغزاة. 

واضاف اخلليفة ان الكويت 
وعلى رأسها القيادة السياسية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 
االمني وفية مع من وقف معها 
ايام احملن والشدائد وان معادن 
الرجال ظه���رت في ايام احملن 
والشدائد وان اصدق الشرف هو 
شرف االنتماء الى هذه االرض 
وال ارى اكثر من ان يقدم االنسان 
روحه ودمه فداء الرض الكويت 
حتى ينال بذلك شرف االنتماء 
اليها.  واضاف اخلليفة ان الشيخ 
جابر املبارك الصباح حتدث فصدق ووعد فأوفى، 
وكيف ال يكون ذلك وهو احد اقطاب اسرة اخلير 
اسرة آل الصباح الكرام الذين هم املالذ بعد اهلل 
س���بحانه وتعالى لكل محتاج ولكل من مد لهم 

يد طلب العون واملساعدة.
ومتنى اخلليفة من النائب االول االس���تمرار 
بتمديد خدمة هؤالء الرجال حلني بلوغهم الستني 

عاما.

الفودري: تكريم أكبر وأصغر أم سنًا بالجزيرة الخضراء 19 الجاري
ف����ي اطار اس����تعدادات مرافق ش����ركة 
املشروعات السياحية لالحتفال بعيد األسرة، 
تنظم اجلزيرة اخلضراء احد مرافق الشركة 
مهرجان تكرمي األم ي����وم اجلمعة املوافق 
19 مارس اجلاري، وذلك من خالل برنامج 
فني وش����عبي مميز يليق باحتفاء شركة 
املشروعات السياحية باألم تكرميا لها. وفي 
هذا الس����ياق اعلن ناصر الفودري مشرف 
اجلزيرة اخلضراء عن استعدادات اجلزيرة 
إلقامة مهرجان التكرمي حيث مت اعداد برامج 
وفقرات وأنشطة متنوعة تبدأ من الساعة 

الرابعة عصرا باستقبال األمهات املشاركات من 
املواطنات واملقيمات في االحتفال عند مدخل 
اجلزيرة، ويتضمن برنامج االحتفال لوحات 
فنية وشعبية من اجلاليات العربية تعبيرا 
عن املوروث الش����عبي لكل دولة باالضافة 
الى الفقرات الفنية مع الفرق املوس����يقية 
املختلفة ونخبة من افضل مطربي الشركة 
الذين يشدون بأغنيات تبني قيمة األم ومدى 
تأثيرها في األسرة واملجتمع، هذا الى جانب 
املسابقات والفقرات الترفيهية والترويحية 
املميزة للكبار والصغار، والقصائد الشعرية 

مبشاركة اجلمهور واجراء بعض السحوبات 
وتوزيع الهدايا واجلوائز عليهم.

وأوضح الفودري انه س����يتم من خالل 
املهرجان تك����رمي األمهات م����ن املواطنات 
واملقيمات حيث سيتم اختيار أكبر وأصغر 
أم، وقد رص����دت ادارة اجلزيرة اخلضراء 
جوائز وهدايا قيم����ة تكرميا لكل األمهات 
املشاركات. وأكد الفودري على حرص الشركة 
على املش����اركة في املناسبات االجتماعية 
والوطنية وغيره����ا، والتواصل مع زوار 
مرافقها من املواطنني واملقيمني ومشاركتهم 

العامة واخلاصة  احتفاالتهم ومناسباتهم 
وتقدمي اخلدم����ات االجتماعية والترفيهية 
والترويحية وغيرها لرس����م البسمة على 

وجوه كل من يقيم على ارض الكويت.
ودع����ا الف����ودري زوار ورواد اجلزيرة 
الفني  بالبرنامج  اخلض����راء لالس����تمتاع 
والترفيه����ي الذي يصاح����ب حفل التكرمي 
وقضاء أوقات ممتع����ة في ربوع اجلزيرة 
اخلضراء مبصاحبة األسر والعائالت، الفتا 
الى ضرورة اصطحاب الثبوتات الشخصية 

الدالة على أكبر وأصغر أم.
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ل مبرة التغيير الخيرية إلى السعادة الخيرية العفاسي عدَّ
اصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
الق���رار الوزاري رقم »36/أ« لس���نة 2010 
بتعديل اسم مبرة التغيير اخليرية الى مبرة 

السعادة اخليرية، وجاء في القرار:
مادة أولى: يعدل اس���م مبرة التغيير 

اخليرية الى مبرة السعادة اخليرية.

محمد اخلليفة


